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organizarea şi funcţionarea INA, care a fost pus în
consultare publică de Ministerul Dezvoltării Regionale şi

Institutul Naţional de
Administraţie va pune în
aplicare direcţiile
strategice ale Guvernului
privind eficientizarea
administraţiei publice

Administraţiei Publice, Institutul se organizează ca
instituţie publică de interes naţional, cu personalitate
juridică, organ de specialitate al administraţiei publice
centrale în subordinea MDRAP.

Institutul exercită atribuţii în domeniile care ţin de
administraţia

publică:

formarea

şi

perfecţionarea

profesională a personalului, cercetare-inovare, facilitarea
comunicării informaţiilor şi cunoştinţelor, asigurarea
calităţii în domeniul formării personalului.

Institutul are sediul în Bucureşti, strada Occidentului,
numărul

14,

sectorul

1.

Pentru

desfăşurarea

corespunzătoare a activităţilor sale, INA poate utiliza şi
alte spaţii, în condiţiile legii. Înfiinţarea INA a fost decisă
printr-o Ordonanţă a Guvernului din 24 august şi
presupune preluarea de la ANFP şi centrele regionale din
subordinea acesteia a personalului şi patrimoniului
aferente activităţii de formare profesională, a programelor
de formare profesională şi a drepturilor şi obligaţiilor care
Institutul Naţional de Administraţie (INA) va pune în
aplicare direcţiile strategice ale Guvernului privind
eficientizarea

administraţiei

publice,

prin

profesionalizarea personalului din administraţia publică
centrală şi locală, se arată într-un proiect de hotărâre al
Guvernului. Conform

proiectului

de

HG

decurg din acestea. Implementarea acestor măsuri nu este
de natură să afecteze raporturile de muncă/de serviciu ale
personalului preluat şi să conducă, în consecinţă, la
disponibilizări, se arată în nota de fundamentare a
proiectului de HG.

privind
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Conform documentului, numărul maxim de posturi din
aparatul propriu al INA va fi de 100 de funcţionari
publici şi personal contractual, exclusiv demnitarii şi

fonduri europene si instrumente financiare, a
anuntat, executivul comunitar.
Comisia a prezentat recomandarile pe care i le-a
facut un grup de experti la nivel inalt, pentru

posturile aferente cabinetului preşedintelui Institutului.
De asemenea, numărul total de autoturisme ale INA va fi

simplificarea accesarii anilor europeni de catre
IMM-uri.

de 18, prin preluarea acestora din gestiunea ANFP şi a
centrelor

regionale

de

formare

continuă

pentru

administraţia publică locală. Bugetul necesar pentru
funcţionarea INA în anul 2016 (în cazul în care

„Birocratia poate fi descurajatoare pentru
intreprinderile mici si pentru cele nou-infiintate,
care, uneori, ar putea renunta la oportunitatile

protocolul de predare-preluare este încheiat până la 31

oferite de fondurile europene structurale si de

decembrie 2016) va fi asigurat prin preluarea sumelor

investitii din cauza procedurilor administrative.

aferente activităţii de formare şi perfecţionare de la

Astfel, ramane nerealizat un potential pretios de

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

imbunatatire a competitivitatii Europei”, spune
Comisia Europeana.

Totodată, bugetul de venituri şi cheltuieli aferent
funcţionării INA începând cu anul 2017 este estimat la o

Printre recomandarile facute de acest grup
Comisiei se numara:

valoare de 15.000.000 lei pe an. Bugetul anual al INA
cuprinde sume care până la intrarea în vigoare a

•modalitati

ordonanţei erau avute în vedere pentru bugetul ANFP,

cheltuielilor; de exemplu, beneficiarii nu ar mai

precum şi sume din venituri proprii, se mai spune în nota

trebui sa justifice fiecare element de cost, ci ar

de fundamentare. AGERPRES

putea utiliza rate forfetare sau preturi fixe pentru

Cum vrea UE sa reducă
birocratia fondurilor
europene

mai

simple

de

rambursare

a

anumite categorii de costuri, inclusiv cheltuielile
cu personalul sau alte cheltuieli profesionale,
precum

cele

cu

asigurarile

si

chiriile;

•promovarea principiului „doar o singura data”;
documentele furnizate de beneficiari ar trebui
pastrate pe suport digital si nu ar trebui
prezentate

din

implementarii

nou

la

fiecare

etapa

a

proiectului;

•promovarea sinergiilor si a bunelor practici,
precum cereri de propuneri unice care ar putea
imbina diverse surse de finantare din partea UE.
Acest lucru ar permite IMM-urilor sa solicite un
Comisia Europeana va promova la Bruxelles si

singur pachet de investitii, mai degraba decat sa

in statele membre UE o serie de masuri pentru

participe la mai multe cereri de propuneri;

eliminarea birocratiei excesive pentru firmele

•alinierea pe cat posibil la practica de piata a

mici si mijlocii si start-upuri, in accesarea de

cerintelor pentru intreprinzatorii care primesc
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imprumuturi

prin

instrumente

financiare

sprijinite de fondurile ESI. Astfel, aceste cerinte
ar fi mai putin oneroase decat cele impuse in

IMBUNATATITA A
APLICATIEI DE DEPUNERE A
PROIECTELOR

cazul granturilor obisnuite, de exemplu ar fi
necesare mai putine documente, iar perioadele de
pastrare a documentelor ar fi mai scurte.
•posibilitatea ca disputele intre firmele mici si
mijlocii si autoritatile de management pentru
fondurile europene sa fie rezolvate prin Sisteme
Alternative de Rezolvare a Disputelor, precum si
posibilitatea ca cheltuielile c auditul privat sa fie
decontat din fonduri europene.

Grupul de experti de la Bruxelles este condus de
fostul vicepresedinte al Comisiei Europene Siim
Kallas, iar in componenta grupului apare si o

O serie intreaga de solicitanti de fonduri

romanca, Iulia Hertzog, directoare in Ministerul

europene s-au plans, in mod repetat, de

Dezvoltarii Reionale i Administratiei Publice,

functionarea greoaie si de blocajele sistemului

responsabila

electronic MySMIS 2014.

cu

fondurile

europene

interregionale.
„In ultima perioada, au fost blocaje ale
sistemului fie cauzate de probleme de ordin

Documente utile:

tehnic,
Recomandarea privind e-Gvernarea
Recomandarea privind accesul IMM la fonduri UE
Recomandarea privind instrumentele financiare
pentru IMM

Sursa: Startupcafe

fie

de

operatii

facute

pentru

imbunatatirea vitezei de raspuns a aplicatiei
MySMIS, operatii care au determinat opriri
temporare ale sistemului. In acest moment se
lucreaza in ritm accelerat la dezvoltarea
urmatoarelor module ale sistemului, dar si la
optimizarea

modulelor

deja

lansate.

De

asemenea, STS a alocat specialisti in retelistica,
baze de date si servere de aplicatii pentru
diagnosticarea si rezolvarea, impreuna cu
specialistii MFE, a problemelor aparute. Prin
actiunile intreprinse in ultima perioada s-a
realizat deja o ameliorare a situatiei, iar in acest

SOLICITANTII DE FONDURI
EUROPENE VOR PUTEA
FOLOSI O VERSIUNE

moment exista in teste o versiune imbunatatita a
aplicatiei, care estimam ca va fi disponibila
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utilizatorilor

luni,

12.09.2016″, a

declarat,

purtatorul de cuvant al STS, Adrian Fulea.
Sistemul electronic MySMIS este realizat de STS
si Ministerul Fondurilor Europene.

POR: Evaluarea proiectelor
depuse de microintreprinderi
(2.1A) a fost suspendata pe
perioada nedeterminata

Conform hotararii de Guvern 398/27.05.2015,
rolul STS este dezvoltarea si mentenanta
aplicatiilor

SMIS2014+

si

MySMIS2014,

Autoritatea de Management pentru
Programul Operational Regional (AM POR) a

conform cerintelor formulate de Ministerul

emisinstructiunea

Fondurilor Europene. Aceste doua sisteme

suspendarea demararii etapei de verificare a

informatice contituie infratructura electronica de

conformitatii administrative si a eligibiliatii

gestionare a fondurilor UE alocate Romaniei in

cererilor de finantare depuse in cadrul

perioada

apelului

2014-2020,

prin

majoritatea

programelor operationale.

de

16/29.09.2016

proiecte

privind

2.1.A/2016

–

Microintreprinderi.
Masura a fost luata ca urmare a faptului ca

Joi seara, Ministerul Fondurilor Europene a

sistemul electronic MySMIS (modulul dedicat

anuntat o serie de decizii, „in urma numeroaselor

evaluarii proiectelor) nu poate asigura, in

sesizari primite privind modalitatea greoaie de

prezent, derularea in conditii corespunzatoare a

incarcare a proiectelor in modulul Cerere de

etapei de verificare a conformitatii administrative

Finantare din MySmis”:

si a eligibilitatii.

•Să permită completarea sectiunii de resurse

Procesul de evaluare va fi suspendat pana la data

umane prin uploadarea unui CV in format PDF.

solutionarii disfunctionalitatilor constatate.

•Să permită incarcarea unei singure fise de post
pentru pozitii similare in sectiunea de Resurse

Cererile de finantare se pot depune, in

Umane.

continuare, in aceleasi conditii.

•Să permită completarea bugetului intr-un format

Sursa: ADR Nord Est

offline si uploadarea ulterioara in sistem. Solutia
tehnica exacta in acest caz va fi comunicata in
cursul zilei de maine.

Sursa: Hotnews
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POCA: S-a lansat in
consultare Ghidul
solicitantului nr. IP 4/2016 –
sisteme de management la
nivelul institutiilor din
sistemul judiciar

PNDR: Pentru ce activitati
neagricole pot fi accesate
finanțări nerambursabile in
2017

Fermierii sau antreprenorii care doresc

Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei

Publice

(MDRAP), prin Autoritatea de Management a
Programului

Operational

Capacitate

Administrativa

(AM

POCA), a lansatspre consultare

publica, in

cadrul Obiectivului Specific 1.3: Dezvoltarea si
implementarea

de

sisteme

instrumente

moderne

management

la

sistemului

nivelul

judiciar,

si

standard

si

eficiente

de

institutiilor

din

Ghidul

solicitantului

IP4/2016, impreuna cu anexeleacestuia.

sa porneasca o afacere la tara, diferita de
domeniul agricol pot accesa fonduri europene,
prin PNDR, de pana la 70.000 Euro/ proiect in
cazulactivitatilor

iar opiniile si contributiile la imbunatatirea
acestor documente sunt asteptate, informatul pus
la dispozitie de AM POCA, pana la data de 10

productie,

servicii

medicale, sanitar-veterinare si de agroturism
sau de pana la 50.000 Euro/ proiect in cazul
altor activitati, prin intermediul Submasurii 6.2
– Sprijin pentru infiintarea de activitati
neagricole in zone rurale.
Scopul

investitiilor

sprijinite

in

cadrul

submasurii 6.2
Sprijinirea facilitarii diversificarii prin

In acest context, partile interesate sunt invitate sa
se implice in procesul de consultare a ghidului,

de

infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si
intreprinderi mici in sectorul non-agricol din
zonele

rurale,

in

vederea

unei dezvoltari

economice durabile, crearii de locuri de munca si
reducerii saraciei in spatiul rural.

octombrie 2016.
Sursa: AM POC

Solicitantii eligibili
Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole
din spatiul rural, care isi diversifica activitatea
prin infiintarea unei activitati non-agricole pentru
prima

data

sau

micro-intreprinderi

si
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intreprinderile mici din spatiul rural, care isi
propun activitati non-agricole, pe care nu le-au

agro‐turistica cu functiuni de cazare si servicii de

mai efectuat pâna la data aplicarii sprijinului sau
micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi,
infiintate in anul depunerii Cererii de Finantare
sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu

alimentatie publica);

au desfasurat activitati pana in momentul
depunerii proiectului(start-ups). Important de

Servicii (ex:

medicale,

sanitar‐veterinare;

precizat ca persoanele fizice neautorizate nu sunt
eligibile.

Activitati

productie (ex:

de

fabricarea

reparatii

masini,

unelte,

obiecte

casnice;

produselor textile, imbracaminte, articole de

consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii

marochinarie, articole de hârtie si carton;

in tehnologia informatiei si servicii informatice;

fabricarea produselor chimice, farmaceutice;

servicii tehnice, administrative, alte servicii

activitati de prelucrare a produselor lemnoase

destinate populatiei din spatiul rural etc).

(productie de combustibil din biomasa – ex :

Fermierii romani au posibilitatea sa acceseze

fabricare

fonduri

de

peleti);

industrie

metalurgica,

europene

nerambursabile

prin

fabricare constructii metalice, masini, utilaje si

intermediul Programul National de Dezvoltare

echipamente;

Rurala (PNDR) 2014-2020, care dispune de a

electronice)

fabricare
in

produse

vederea

electrice,

comercializarii,

alocare totala de 9,5 miliarde de euro.
Sursa: Stiri Agricole

producerea si utilizarea energiei din surse
regenerabile

pentru

desfasurarea

propriei

activitati, ca parte integranta a proiectului etc.
Activitati mestesugaresti
Activitati

de

artizanat si

alte

activitati

traditionale non‐agricole (ex: olarit, brodat,

POCU: Se prelungeste
perioada de consultare pe
ghidul solicitantului
„Diaspora Start-Up”
Ministerul

Fondurilor

Europene

(MFE) a decis sa prelungeasca sesiunea de
prelucrarea manuala a fierului, lânii, lemnului,
pielii etc.), conform definitiei din capitolul 4.4.
Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de
cazare, servicii turistice de agrement dependente
sau independente de o structura de primire

publica pentru Programul

consultare
„Diaspora

Start-Up”

obiectiv stimularea

care

are

antreprenoriatului

ca
in

randul cetatenilor romani din diaspora si a
celor recent intorsi in tara.
MFE raspunde astfel interesului foarte
mare manifestat de potentialii beneficiari ai
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fondurilor

nerambursabile

si

prelungeste

Diaspora Start-up face parte din Axa prioritara 3

perioada de consultare pana la data de 30

– Locuri de munca pentru toti, Prioritatea de

septembrie 2016.

investitii

Ghidul Programului „Diaspora Start-Up”, cu o

antreprenoriat si infiintare de intreprinderi,

finantare in valoare de 30 milioane euro din

inclusiv a unor microintreprinderi si a unor

Programul Operational Capital Uman (POCU)

intreprinderi

2014-2020, a fost pus in consultare publica de

Obiectivul specific 3.7. – Cresterea ocuparii prin

catre MFE si Ministerul Afacerilor Externe, prin

sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol

Departamentul Politici pentru Relatia cu Romanii

din zona urbana.

8iii

–

mici

Activitati

si

mijlocii

independente,

inovatoare,

de Pretutindeni la data de 8 septembrie 2016.
Invitam

persoanele

sau

organizatiile

care

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

considera ca pot aduce imbunatatiri programului
„Diaspora Start-Up” sa ne trimita in continuare
propunerile

si

recomandarile

lor

la

adresa:diaspora@fonduri-ue.ro.

Despre „Diaspora Start-up”
In acord cu prevederile POCU 2014-2020, sunt
considerate eligibile activitatile care urmaresc
incurajarea antreprenorialului si a ocuparii pe
cont propriu prin sustinerea infiintarii de

POCU: MFE va analiza
individual cererile de
finantare pentru O.S. 4.1 si
4.2 depuse in ultimele
momente de dinaintea
expirarii termenului-limita

intreprinderi cu profil non-agricol in zona urbana.
Prezentul apel va fi dedicat tuturor regiunilor de

Conform

unui

comunicat

Fondurilor

Europene

dezvoltare din Romania, cu exceptia regiunii

oficial, Ministerul

Bucuresti – Ilfov.

(MFE) a luat act de sesizarile unora dintre
aplicantii pentru Obiectivele Specifice 4.1 si

Persoanele selectate in vederea finantarii planului

4.2 din cadrul POCU, care au semnalat faptul

de afacere vor primi intr-o prima faza o subventie

ca cererile lor de finantare au fost trimise in

in valoare de maxim 10.000 de euro, ca prima de

termenul legal – inainte de ora 16:00 a zilei de

relocare. La momentul semnarii contractului de

joi, 15 septembrie 2016 – dar procesarea

ajutor de minimis cu administratorul schemei de

aplicatiei a depasit acest termen.

antreprenoriat, viitorul antreprenor primeste 75%

Potrivit sesizarilor primite, au existat

din ajutorul aprobat, reprezentand prima transa

aplicanti care au terminat de completat cererea de

de finantare. A doua transa de finantare va fi

finantare cu doar cateva secunde inainte de

acordata daca antreprenorul realizeaza venituri

expirarea termenului-limita. Cum procesarea

brute echivalente cu 30% din valoarea primei

aplicatiilor dureaza, in sistemul informatic,

transe.

cateva secunde, este posibil ca unele dintre
acestea sa nu fi fost validate.
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Pentru a ramane consecventa cu regulile

In cadrul termenului legal – 15 septembrie 2016,

competitiei, conducerea MFE (impreuna cu

ora 16.00 – au fost inregistrate in total 349 de

gestionarii si dezvoltatorii sistemului informatic

proiecte,

MySMIS) va analiza istoricul inregistrat in

•

sistem pentru fiecare dintre aplicatiile in cauza,

marginalizate in care exista populatie apartinand

validandu-le si pe cele care au fost transmise (a

populatiei rome (zone mai putin dezvoltate) –

fost apasat butonul „Trimitere”) in termen, dar au

174

fost procesate dupa ora 16:00.

•

pentru

dupa
4.1

DLI

cum
360°

urmeaza:
in

comunitati

proiecte;
pentru

4.1

DLI

360°

in

comunitati

marginalizate in care exista populatie apartinand
In acest scop, aplicantii care s-au aflat

populatiei rome (zone dezvoltate) – 15 proiecte;

intr-o asemenea situatie sunt invitati sa depuna la

•

registratura MFE, pana vineri, 23.09.2016, ora

marginalizate – 160 proiecte.

pentru

4.2

DLI

360°

in

comunitati

14:30, o sesizare scrisa prin care sa solicite sa fie
investigata

in

sistemul

informatic

ora de

Aceste cereri de finantare reprezinta o solicitare

depunere a cererii de finantare.

bugetara de 4.133.418.425,25 lei, insa aceasta

Numarul aplicatiilor care vor fi validate va fi

cifra insumeaza doar bugetele depuse on-line,

comunicat imediat dupa ce se va incheia

prin

verificarea corespunzatoare.

informatic MySMIS. Bugetelor incarcate astfel, li

formularul

standardizat

din

sistemul

se adauga cele atasate in format Excel, care nu se
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

aduna in mod automat.

Alocarea bugetara pentru axele 4.1 si 4.2 este de

POCU: 349 de proiecte depuse
pentru Dezvoltare Locala
Integrata in comunitatile
marginalizate O.S. 4.1 si 4.2

1.562.350.000 lei.

“Aceste proiecte sunt extreme de importante
pentru comunitile vulnerabile social si economic,
caci ofera o perspectiva de 360° pentru

Ministerul

Fondurilor

Europene

(MFE)a

problemele pe care promotorii de proiecte le-au

de

identificat in urma unei analize specifice

4.1.

comunitatii respective. Procesul de depunere a

“Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360°) in

aplicatiilor a fost inceput pe 16 mai 2016,

comunitatile marginalizate in care exista

perioada fiind prelungita cu inca 6 saptamani

populatie apartinand minoritatii rome” si 4.2.

dupa termenul limita, stabilit initial la 1 august,

“Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360°) in

avand in vedere complexitatea si ineditul acestor

comunitatile marginalizate” din Programului

proiecte. Cu toate acestea, cele mai multe

Operational Capital Uman (POCU) 2014-

proiecte au fost finalizate in sistemul MySMIS in

2020.

ultimele 24 de ore” a declarat Ciprian Necula,

anuntat

public inchiderea

proiectepentru obiectivele

apelurilor
specifice

Secretar de Stat in cadrul MFE.
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Sursa: Minsiterul Fondurilor Europene

Invatamantului tehnic. Raspundem astfel unei
nevoi sociale – revigorarea Invatamantului

POCU: 47,8 milioane de euro
pentru practica platita in
cadrul
companiilor
–
consultare publica

profesional si tehnic este una dintre masurile
prevazute In Pachetul national Anti-Saracie – si
unei nevoi economice. Exista initiative prin care
companii importante si-au propus sa investeasca
direct In pregatirea practica a absolventilor.
Banii europeni trebuie sa Incurajeze aceste
practici”, a declarat Cristian Ghinea, ministrul
Fondurilor Europene.
Un proiect selectat poate primi intre 75.000 si
500.000

iar perioada

euro,

maxima

de

implementare este de 24 de luni.
Propunerile

si

recomandarile

pe

marginea

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a

ghidului sunt asteptate pana la data de 30

lansat

septembrie

in consultare

publica Ghidul

la

2016

Solicitantului „Stagii de practica pentru elevi

adresa:stagii.practica@fonduri-ue.ro.

si

agroalimentar,

„Stagii de practica pentru elevi si studenti In

industrie si servicii”, cu o alocare totala in

sectorul agroalimentar, industrie si servicii” face

valoare de peste 47,8 milioane euro din

parte

Programul

Uman

competente, Prioritatea de investitii 10.IV.

alocate

Sporirea relevantei pe piata fortelor de munca, a

pentru programe de invatare la locul de munca

educatiei si a sistemelor de formare, facilitarea

destinate elevilor din invatamantul gimnazial

tranzitiei de la educatie la piata fortelor de munca

si liceal sipersoanelor din invatamantul post-

si consolidarea formarii si a sistemelor de

liceal, inclusiv scoli de maistri, in vederea

formare profesionala, precum si a calitatii lor,

cresterii numarului absolventilor care isi

inclusiv

prin

mecanisme

gasesc un loc de munca.

competentelor,

adaptarea

Actiunile vizate sunt parteneriate Intre unitati de

Invatamant si instituire si dezvoltarea unor

Invatamant si companii pentru practica platita din

sisteme de Invatare la locul de munca, inclusiv a

fonduri europene.

unor sisteme de Invatare duala si programe de

studenti,

(POCU).

in

sectorul

Operational
Fondurile

Capital

europene

sunt

din

Axa

prioritara

6

de

Educatie

anticipare

programelor

si

a
de

ucenicie.
“Premierul Dacian Ciolos a anuntat aceasta
linie de finantare dupa ce a vizitat uzinele Dacia,

Obiectivul specific 6.13. Cresterea numarului

atunci cand investitorii s-au plans de lipsa de

absolventilor de Invatamant tertiar universitar si

pregatire practica a absolventilor. De atunci am

non universitar care Isi gasesc un loc de munca

finalizat acest Ghid care este contributia MFE la

urmare a accesului la activitati de Invatare la un

strategia

potential loc de munca / cercetare / inovare, cu

Guvernului

de

revigorare

a
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accent pe sectoarele economice cu potential

politici

competitiv

implicarea,

identificate

conform

SNC

si

publice
odata

nationale
cu

prin

recunoasterea

domeniile de specializare inteligenta conform

expertizei, a sectorului neguvernamental

SNCDI.

in implementarea acestor masuri astfel
incat serviciile publice oferite cetatenilor

Obiectivul specific 6.14. Cresterea participarii la
programe de Invatare la locul de munca a elevilor

sa fie diverse si de o calitate superioara.
•

In

Romania sectorul

si ucenicilor din Invatamantul secundar si tertiar

neguvernamental este

non-universitar,

preponderent sustinut

cu

accent

pe

sectoarele

din

fondurile

economice cu potential competitiv identificate

guvernamentale ale guvernelor

conform SNC si din domeniile de specializare

tari sau, la o scala mult mai mica,

inteligenta conform SNCDI.

de filantropi romani si straini care au

altor

decis ca o parte din propriile castiguri sa
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene
•
•
•
•

o intoarca spre rezolvarea nevoilor
comunitatii apreciind ca ONG fac o
treaba de calitate cu dedicatie si rabdare.
Si in Romania exista programe de

inShare

Evaluare națională:
Finantarea ONG-urilor
de catre stat cu scopul
cresterii transparentei
acestor activitati
respectiv a sporirii
eficientei programelor de
finantare

finantare din Bugetul de stat pentru

•

sectorul

neguvernamental dar

amploarea acestora (si ca atare si
eficienta) au scazut mult in ultimii ani,
pe masura ce erau alocate Romaniei
fondurile structurale.
•

”Este un moment zero in care avem
nevoie de o evaluare a impactului de
pana in prezent al acestor alocari, de o
analiza a cadrului institutional si a
capacitatii existente atat in sistemul
public cat si in randul beneficiarilor
pentru redefinirea, pe fondul dinamicii
vizibile din sectorul neguvernamental, a
unor noi obiective specifice prioritatilor
actuale si specificului instrumentelor de
punere in practica a prioritatilor de

•

Una

dintre

prioritatile Ministerului

pentru Consultare Publica si Dialog
Civic (MCPDC) este sa contribuie la o
mai eficienta aplicare a masurilor de

politica publica care trebuie re-definite
si ele fata de momentul anului 1996
cand se acorda prima finantare pentru
asociatii si fundatii de catre Ministerul
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•

Invatamantului. Evaluarea, ceea ce nu

eficienta alocare de resurse publice

s-a facut pana in prezent, trebuie sa

nationale (de timp, umane dar si

cantareasca

materiale)

care

este

solutia

dupa

o

evaluare

a

institutionala si de management cea mai

oportunitatilor/specificului

oportuna, astfel incat intre programele

reglementate in prezent, in conditiile

din resurse nationale de la Bugetul de

unei mai bune corelari intre aceste

stat si cele din alte surse externe publice

mecanisme

nerambursabile sa existe o coordonare”,

aferente fondurilor structurale accesibile

spune ministrul Violeta Alexandru.

ONG si tinand cont de dinamica

Insusi scopul general al acordarii acestor

sectorului neguvernamental.

si

finantarilor

prioritatile/procedurile

finantari trebuie regandit in conditiile
prezente pentru a adresa mai bine

•

Pentru lansarea unei dezbateri publice

intentiile de a pune in aplicare politici

care ar trebui sa dureze pana la

publice (apanajul ministerelor/agentiilor

jumatatea lunii octombrie astfel incat,

centrale care se si ocupa, din punct de

alaturi de alte Ministere, sa se propuna

vedere managerial, de procesul alocarii

un plan de masuri pentru re-definirea

acestor

si

obiectivelor masurilor de finantare a

fundatii) incurajandu-se/creand expertiza

ONG din fondurile publice nationale,

pentru acordarea de finantari locale (prin

Ministerul pentru Consultare Publica si

structurile deconcentrate) pentru proiecte

Dialog

Civic

prezinta

adresand

evaluarea: Finantarea

organizatiilor

finantari

catre

nevoi

asociatii

concrete

ale

comunitatilor.

neguvernamentale

de catre statul

roman.
•

Situatia

masurilor

institutionale

in

•

Printre concluziile prezentate in analiza

aceasta privinta pare intr-un moment de

realizata

rascruce (in anul 2016 foarte putine

•

asemenea oportunitati, inclusiv la nivelul

pentru granturi a fost in scadere, pana la

unor linii de finantare acordate anual, in

data de 1 septembrie 2016 inregistrand

mod traditional), pe fondul concentrarii

valoarea de 189.878.827 lei. Cea mai

expertizei la Autoritatile de management

mare alocare financiara din ultimii 4 ani

si

a fost inregistrata in anul 2014, cu o

alte

gestioneaza

structuri

asimilate

fondurile

care

structurale/alte

de

valoare

totala

echivalentul

societatea

•

si

specialistii

din

enumeram:

Suma totala alocata in ultimii ani

fonduri externe nerambursabile. Invitam
civila

MCPDC

de
a

224.837.100
50.525.191

lei,
euro.

In exercitiul financiar al Uniunii

sistemul public central sa participe la

Europene 2014-2020 suma totala ce

conturarea,

in

poate fi accesata de catre organizatiile

urmatoare,

a

perioada
unor

imediat

masuri

de

management dar si legislative pentru

neguvernamentale este de 732.025.000
euro.
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•

Mai multe repere statistice sunt

rolului

ONG

pentru

disponibile in evaluarea:

societatii romanesti.

modernizarea

Finantarea organizatiilor
neguvernamentale de catre statul roman .
•

•

Sursa: Guvernul Romaniei

Materialul va fi supus analizei la nivelul
Ministerelor si va fi completat cu
observatii din partea acestora totodata va
fi discutat in perioada urmatoare cu
organizatiile neguvernamentale astfel

Ajutoare de stat de pana la 5
milioane euro pentru IMMuri

incat, pana la inceputul lunii noiembrie,
sa se comunice public care vor fi
masurile:

de

optimizare

a

managementului intern, de inchidere a
unor programe de finantare din fondurile
nationale respectiv de deschidere a altora
noi care sa tina mai bine cont de alte
surse

financiare

disponibile

pentru

sectorul neguvernamental. In paralel,
MCPDC

va

asigura

secretariatului

Firmele mici si mijlocii vor primi ajutoare de

grupului de lucru mixt pentru evaluarea

stat de pana la 5 milioane de euro, prin noua

oportunitatii si formei modificarilor

schema de ajutoare de minimis in valoare

asupra cadrului legal, modernizandu-l si

totala de 200 de milioane de euro, pe perioada

adaptandu-l scopului final pentru care a

2017-2023, conform unui proiect de hotarare

fost creat.

de

guvern. Proiectul

detaliaza

investitia

minima si nivelul diferentiat al cofinantarii in
•

Este

prima

evaluare

(din

datele

functie de regiune.

identificate de MCPDC) de acest tip din

Dupa memorandumul adoptat de Guvern in 8

ultimii peste 15 ani, initiata de Guvern

septembrie, prin care isi manifesta intentia de

ca

pentru

a demara schema de ajutor de minimis de 900

eficientizarea alocarii de resurse publice

de milioane de lei pe perioada 2017-2023,

in vederea cresterii impactului politicilor

trebuie avute in vedere si conditiile de

publice nationale, menita sa acorde mai

acordare a banilor, destul de restrictive, asa

multe sanse colaborarii eficiente intre

cum apar ele in proiectul de hotarare de

stat (interesat de impactul favorabil al

guvern (HG) prin care se va operationaliza

masurilor

schema:

raspuns

la

de

preocuparea

politica

publica)

si

partenerii neguvernamentali cu expertiza
si disponibilitate de implicare, astfel
recunoscandu-se

implicit

Bucurestenii, defavorizati

importanta

12

Pe perioada 2017-2020, intensitatea spriinului de

primeasca 300.000 de euro de la stat, ca ajutor de

la stat va fi mai mica in cazul zonelor dezvoltate,

minimis.

pentru a atrage investitii mai mari in zonele mai
sarace. Firmele mici care fac afaceri in Bucuresti

Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat unui

si judetul Ilfov vor primi ajutor de stat de numai

beneficiar in cadrul acestei scheme nu poate

30% din valoarea totala a investitiei, ceea ce

depasi 22,5 milioane lei (circa 5 milioane de

inseamna ca trebuie sa asigure ele 70% din

euro).

investitie. Pentru firmele mijlocii care fac
investitii in Bucuresti si Ilfov, intensitatea

Alte

conditii

ajutorului de minimis este de numai 20%.

considerate

cumulative
investitii

sunt:•

initiale.•

sa

fie

sa

isi

demonstreze eficienta economica si viabilitatea
In

Regiunea

Hunedoara

Vest
si

(judetele

Arad

pe perioada implementarii investitiei si 5 ani de

intensitatea

la data finalizarii acesteia conform planului de

Timis,

Caras-Severin),

ajutorului de stat va fi de 40% pentru firmele

afaceri.•

mici

regionala, prin plata de taxe si impozite la

si

de

30%

pentru

cele

mijlocii.

sa genereze contributii la dezvoltarea

bugetul general consolidat al statului, pentru
perioada implementarii investitiei si 5 ani de la
data finalizarii acesteia.
Sectoare de afaceri care NU pot beneficia de
ajutor
O serie intreaga de sectore de business din
Romania nu or putea benefcia de acest ajutor de
minimis, in forma actuala a proiectului, asa cum
arata acum textul de la Ministerul Economiei.
Dintre acestea amintim sectoare foarte populare
pentru antreprenorii din Romania:

Suma minima mare
O alta conditie care ar putea fi considerata
restrictiva de catre antreprenorii cu afaceri mici
este necesarul mare de bani proprii pentru
investitie. Investitiile realizate in cadrul schemei
trebuie sa fie de minimum 4,5 milioane de lei

• Agricultura•
Distilarea,
alcoolice•

rafinarea

si

mixarea

bauturilor

Fabricarea vinurilor•
Fabricarea berii•

(circa 1 milion de euro) fara TVA. La o afacere
situata in Bucuresti, ar insemna ca firma mica
respectiva sa puna de la ea cel putin 700.000 de
euro pentru investitie, fara TVA, urmand sa

Constructii de cladiri
•Comert•
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a) sa fie exploatate exclusiv de intreprinderea

Transporturi

beneficiara de ajutor de stat pentru atingerea
• Hoteluri si alte facilitate de cazare•

obiectivelor investitiei pentru care s-a solicitat

Restaurante si alte activitati de servicii de
alimentatie.

finantarea;

b) sa fie incluse in activele intreprinderii
Cheltuielile eligibile

beneficiare de ajutor de stat si sa ramana asociate

Potrivit proiectului de HG, sunt considerate
cheltuieli eligibile aferente investitilor initiale,
costurile fara TVA aferente realizarii, respectiv
achizitionarii,

de

active

corporale

constructiilor

aferente

perioada de minimum 5 ani de la finalizarea
investitiei;

si/sau

necorporale, precum si cheltuielile legate de
inchirierea

investitiei pentru care s-a acordat finantarea pe o

investitiei

c) sa fie achizitionate in conditii de piata, de la
terti care nu au legaturi cu cumparatorul.

initiale, in scopul realizarii unor obiective de
investitii, dupa cum urmeaza:

De asemenea, in cazul inchirierii constructiilor
aferente investitiei, contractul de inchiriere

a) Constructii pentru desfasurarea activitatii
pentru care s-a solicitat finantarea – valoarea
maxima considerata eligibila in cazul activelor
corporale de natura constructiilor nu poate depasi
1.650

lei/mp

arie

desfasurata,

trebuie sa aiba o valabilitate de cel putin cinci ani
de la data finalizarii investitiei, iar valoarea
maxima eligibila a chiriei nu poate depasi 22
lei/mp/luna.

respectiv

echivalentul a 365 euro/mp arie desfasurata;
b) Echipamente tehnologice, masini, utilaje si

In plus, costurile aferente activelor necorporale
nu pot depasi 50% din totalul costurilor totale

instalatii de lucru ￢ prevazute la subgrupele 2.1

eligibile

si 2.2. din Hotararea Guvernului nr 2139/2004

considerate cheltuieli eligibile. Nu se va acorda

pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea

ajutor de stat pentru cheltuieli efectuate inaintea

si duratele normale de functionare a mijloacelor

semnarii acordului de finantare.

aferente

investitiei,

pentru

a

fi

fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;
c) Activele necorporale amortizabile asociate

Alte conditii pentru beneficiari

investitiei initiale care nu au o concretizare fizica

Asociatii sau actionarii care controleaza mai

sau financiara precum brevete, licente, know-

multe intreprinderi pot solicita acordarea unui

how sau alte drepturi de proprietate intelectuala;

ajutor de stat in cadrul schemei doar in numele
unei singure societati.

Activele corporale si necorporale trebuie sa
indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii de

Beneficiarul ajutorului de stat trebuie sa asigure

eligibilitate:

cofinantarea investitiei fie prin resurse proprii, fie
prin finantare externa, sub o forma care sa nu
faca obiectul niciunui alt ajutor public.
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Beneficiarii nu pot obtine urmatoarele tipuri de

aproximativ

ajutor de stat:

•

200

milioane

euro,

astfel:

credite de angajament pentru emiterea de

acorduri pentru finantare pentru perioada 2017•ajutor destinat activitatilor legate de export catre

2020

tari terte sau catre alte state membre, respectiv

•

ajutor direct legat de cantitatile exportate, de

pentru perioada 2017-2023 in valoare de 900

infiintarea

milioane lei.

si

functionarea

unei

retele

de

in

valoare

900

milioane

lei;

credite bugetare pentru plata ajutorului de stat

distributie sau de alte costuri curente legate de
activitatea de export;

Din acesti bani, bugetul anual maxim al
schemei este de 225 milioane lei (echivalentul a

•ajutor conditionat de utilizarea preferentiala a

aproximativ 50 milioane euro).

produselor nationale fata de produsele importate;
Guvernul estimeaza ca va ajuta 200 de firme in
•ajutor pentru exploatare.

aceasta schema de ajutoare de minimis.

Un lucru pozitiv este ca depasirea

Sursa: Startupcafe

plafoanelor (privind cifra de afaceri si numarul
de angajati) care stau la baza incadrarii unei
intreprinderi in categoria IMM, prin crestere

Programul „Casa Verde”

economica, ulterior acordarii ajutorului, NU va
determina recuperarea ajutorului de stat acordat.

2016

De unde ia statul banii pentru schema de
minimis. Finantarea schemei de ajutor de stat se
va asigura, in perioada 2017 – 2023, din bugetul
aprobat

anual

al

Ministerului

Economiei,

Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri –
capitol bugetar 55.01.16 in cadrul titlului VII
Scopul acestui Program este îmbunătăţirea

ALTE TRANSFERURI, Sprijinirea infiintarii de
noi

intreprinderi

si

sustinerea

dezvoltarii

calităţii aerului, apei si solului prin reducerea

intreprinderilor mici si mijlocii cu respectarea

gradului de poluare cauzată de arderea lemnului

prevederilor prezentei hotarari si ale prevederilor

şi

Regulamentului, in raport cu cheltuielile eligibile

producerea energiei termice folosite pentru

si in limita intensitatii maxime admisibile

încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră.

a

combustibililor

fosili utilizaţi

pentru

conform capitolului V al prezentei scheme de
ajutor de stat.
Bugetul total al schemei de ajutor de stat este de
900 milioane lei, respectiv echivalentul a

Se aproba organizarea sesiunii de depunere a
dosarelor de finantare, in cadrul programului
CASA

VERDE 2016

privind

instalarea
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sistemelor de incalzire care utilizeaza energie

Pasul 5 – Depunerea cererii de decontare a

regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea

lucrarilor in termen de maximum 12 luni de la

sistemelor clasice de incalzire, beneficiari:

data semnarii contractului de finantare.

Persoane

Fizice in

perioada 10

–

24

perioada
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octombrie 2016.
Persoanele

in

Juridice

O institutie solicitanta poate depune, in cadrul
unei sesiuni de finantare, o singura cerere de
Unitatile

administrativ-

teritoriale/Institutiile publice/Unitatile de cult pot
solicita

finantare

pentru

de Finantare ?
1.

octombrie -14 noiembrie 2016.

finantare.

Ce acte am nevoie pentru Dosarul

mai

multe

imobile/obiective in cadrul aceleiasi cereri de

Cerere

de

finantare

nerambursabila, la prezentul ghid, completata
prin tehnoredactare computerizata si semnata de
solicitant, in original;
2. Decizia emisa de catre autoritatea tutelara
competenta teritorial, in copie legalizata, in cazul
persoanei puse sub interdictie sau al persoanei
asupra careia a fost instituita curatela sau tutela

finantare.

Ce bani pot primi prin programul
Casa Verde 2016 ?

potrivit prevederilor legale in vigoare, din care sa
rezulte ca tutorele ori curatorul este expres
mandatat sa actioneze si sa incheie acte juridice

Prin program se finanteaza urmatoarele
sisteme de incalzire care utilizeaza energie
regenerabila, inclusiv cele destinate inlocuirii sau

in cadrul programului, in numele, pe seama si in
interesul persoanei ocrotite;
3. Declaratie

pe

propria

raspundere a

completarii sistemelor clasice de incalzire:

solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul

a) instalarea

ghid, completata si semnata de catre solicitant, in

de

panouri

solare subventionate pana

la 6.000

lei,

b) instalarea

pompe

de

de

caldura subventionate pana la 8.000 lei, exclusiv

original;
4. Actul de identitate al solicitantului, in copie;
5. Actul de identitate al persoanei tutorelui sau
curatorului, daca este cazul, in copie;

pompele de căldură aer-aer.

Ce pasi trebuie urmati ca sa fiu
sigur ca voi primi finantare si imi

6. Extras de carte funciara pentru informare nu
mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii
cererii de finantare, care sa ateste dreptul de

voi instala sistemul de economisire

proprietate/coproprietate al solicitantului asupra

dorit ?

imobilului-teren și imobilului-constructie pe care

Pasul 1 – Depunerea dosarului de finantare la
agentia

teritoriala

de

protectia

mediului

Pasul 2 – Urmarirea site-ului AFM pentru
decizia

de

acceptare

in

Program

Pasul 3 – Semnarea contractului de finantare cu
Administratia
Pasul

Fondului
4 – Demararea

pentru

Mediu

se implementeaza sistemul de incalzire, in
original, pentru solicitantii care detin individual
un imobil;
7. Documentul eliberat de autoritatea publica
locala, care atesta adresa imobilului, in situatia in
care adresa de implementare din cererea de

lucrarilor
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finantare difera de cea din extrasul de carte

dosarului de acceptare, in original sau copie

funciara, in original;

legalizata;

8. Copia cartii funciare si extras de carte funciara

14. Adeverinta privind existenta contului bancar al

individuala; pentru proprietati comune, pot fi

solicitantului finantarii, emisa de o banca

maximum doua unitati individuale trecute pe

comerciala, sau extras de cont.

aceeasi carte funciara, care adunate trebuie sa fie
egale cu 1 (un) intreg;
9. Pentru imobilelele detinute in coproprietate se va

Cine
poate
aplica
pentru
programul Casa Verde 2016 ?

depune o declaratie notariala, semnata de toti

Este considerat eligibil solicitantul care

coproprietarii, din care sa reiasa ca pentru

indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

imobilul respectiv se va depune o singura cerere
de finantare, precum si persoana solicitanta, in

10. Certificat de atestare fiscala privind plata
obligatiilor la bugetul local, emis pe numele
solicitantului, valabil la data depunerii dosarului
finantare,

eliberat

de

catre

organele

competente de pe raza carora isi are domiciliul

11. In cazul in care domiciliul solicitantului este
diferit de locul de implementare se va depune si
certificat de atestare fiscala privind plata
obligatiilor la bugetul local, emis pe numele
solicitantului, valabil la data depunerii dosarului
finantare,

eliberat

2.

este

proprietar/coproprietar

al

imobilului-teren și al imobilului-constructie pe
care se implementeaza sistemul de incalzire
pentru care se solicita finantare; imobilele nu
trebuie sa faca obiectul unui litigiu in curs de
solutionare la instantele judecatoresti, vreunei

solicitantul, in original;

de

este persoana fizica si are domiciliul pe

teritoriul Romaniei;

original;

de

1.

de

catre

organele

competente de pe raza teritoriala unde va fi
implementat proiectul, in original;
12. Certificat de atestare fiscala privind obligatiile
de plata catre bugetul de stat, emis pe numele
solicitantului, de catre organul teritorial de
specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in
termen de valabilitate la data depunerii dosarului
de finantare, in original;
13. Certificat de cazier judiciar emis pe numele
solicitantului, eliberat de catre organul teritorial
de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne,
in termen de valabilitate la data depunerii

revendicari potrivit unei legi speciale sau
dreptului comun, unei proceduri de expropriere
pentru cauza de utilitate publica;
3. nu are obligatii restante la bugetul de stat,
bugetul/bugetele local/locale, conform legislatiei
nationale in vigoare;
4. in activitatea desfasurata anterior inceperii
proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni
impotriva mediului, prin hotarare judecatoreasca
definitiva;
5. nu a mai primit finanțare in cadrul aceluiași
program pentru același imobil in sesiunile
derulate anterior
Ghidurile de finantare au fost publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ordinul
Nr. 1817 si Ordinul Nr. 1818 ale Ministrului
Mediului, Apelor si Padurilor.

Mai multe detalii
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aici:http://www.afm.ro/casa_verde.php
http://www.afm.ro/casa_verde_intrebari_frecv
ente_pf.php
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